
 

  

                                                                                                                                                                                            :                                                                                                                             اإلجابة الصحيحةي تاراخ  السؤال األول :

 ب           أ            السؤال                   الرقم

 عشرون عشرة عدد أركان اإليمان 1

 مكة المكرمة المدينة عام الفيل في  صلى هللا عليه وسلم فيولد النبي  2

 خمسة وعشرون خمسون  تزوج النبي خديجة بنت خويلد وعمرة 3

 الذي جذب رداءه أنه األعرابيكان موقف النبي من  4
 

 تبسم في وجهه غضب عليه

عندما عصت قبيلة دوس ورفضت الدخول في اإلسالم فإن  5
 النبي صلى هللا عليه وسلم

 دعا عليهم بالنار دعا لهم بالهداية

 حكم إكرام الضيف 6
 

 مكروه واجب

 من الصلوات التي يجوز قصرها  7
 

 الفجر الظهر

 يمين اإلمام خلف اإلمام اذا كان المأموم واحد فأين يقف بالنسبة لإلمام 8

 ال يسمع التكبير يسمع التكبير من شروط صحة اإلقتداء لمن هو خارج المسجد 9

 بناء مسجده إقامة دولة اإلسالم في المدينةأول عمل قام به النبي صلى هللا عليه وسلم  10

 حجة الوداع حجة القضاء سميت الحجة التي حجها النبي صلى هللا عليه وسلم  11

 الرفق العلم ) إن........... ال يكون في شيء إال زانة (  12

 يسارهم خلفهم من السنة أن تقف جماعة النساء بالنسبة لجماعة الرجال 13

 تسعة ثالثة عدد مراتب الدين 14

 الصادق األمين الذكي من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة 15

 الكبر إظهار النعمة الترفع على الناس صورة من صور  16

 سنة مؤكدة واجبة حكم صالة الوتر  17

 محرمة جائزة حكم مسابقة إمام الصالة  18

توفي النبي صلى  من فضائل عائشة رضي هللا عنها 19
عليه وسلم في هللا 

 حجرتها  ودفن فيها

 قراءة القرآن

 ثالث عشرة سنة أربع سنوات بقي النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو إلى هللا في مكة  20

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 :  ضعي المصطلح المناسب أمام العبارات التالية أ : 

 الثاني : ضعي المصطلحات التالية أما العبارات المناسبة : السؤال

 (  الكرم  -  التأخر  - الرفق  – المسابقة )  المصطلحات :  

 األخذ باألسهل واأليسر في القول والفعل وهو ضد العنف ).....................( هو -1

 بين األركان واالنتقال) ....................( التأخر عن إمام الصالة في الدخول إلى الصالة  -2

 مقابل انتظار).....................( بذل مال أو طعام أو نفع بطيب نفس من غير  -3

 الصالة انتقاالتيسبق اإلمام في ).....................( هو أن  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  لكٍل مما يأتي  اثناناذكري ب: 

 ؟ للتخلف عن الجمعة والجماعة األعذار المبيحة -1

............................................................................................................................ 

 ؟ عالج الغضب كما علمنا الرسول صلى هللا عليه وسلم – 2

............................................................................................................................ 

 نماذج التواضع ؟ -3

........................................................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   الرقم المناسب في العمود ) ب(  ضعي -1    السؤال الثالث :

 ) أ (                                                         ) ب (                               

 من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر  تعريف اإلحسان -1

 لقب بالفاروق هو  -2
 

 الرواتبالسنن  

 تعريف الصبر -3
 

 الكرم 

صحابي أسلم يوم الفتح وكان يحمل ألوية  -4
 بني كعب هو 

 

 أربعون عاما 

المسافة التي يجوز للمسافر قصر الصالة  -5
 فيها هي

 أن يتقن قراءة سورة الفاتحة 

 كيلو 80  من أهم صفات اإلمام في الصالة  -6

بُعث النبي صلى هللا عليه وسلم بالنبوة  -7
  وعمره

 

 الخزاعي رضي هللا عنههو خويلد بن عمرو  

 هو حسب النفس عن الجزع والتسخط   من األخالق الحسنة -8

 ( اقرأأول سورة العلق )   من أنواع صالة التطوع  -9

 وقت صالة الوتر -10
 

هو أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  
 يراك

 " انتهت األسئلة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق "                                 


